21 januari 2021
Beste ouders/verzorgers,

Onderwijs op afstand
Als ouder doet u uw uiterste best om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden met het thuiswerken.
Graag geven wij u een inkijkje in wat er nu eigenlijk gebeurt in de verschillende groepen.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met een bingokaart. Elke week moeten de kinderen 16 werkjes maken. In
de andere groepen wordt gewerkt met een dagtaak, die per week wordt verstuurd. Naast het werken op Snappet, het maken van taken uit een werkschrift of van een werkblad, proberen de leerkrachten zo creatief mogelijk
te zijn om het werk aantrekkelijk te houden. Voor groep 3 was er bijvoorbeeld een letterspeurtocht uitgezet in
het dorp.
In de wijze van instructie geven zit een duidelijke opbouw door de school.
De kleuters hebben één keer per week in een klein groepje een contactmoment met de juf.
In de middenbouw (groep 3,4,5) zijn er meerdere contactmomenten en kunnen de leerlingen online vragen stel-

len op het afgesproken tijdstip. Instructie wordt gegeven met behulp van instructiefilmpjes, zodat het op elk gewenst tijdstip gekeken kan worden.
In de bovenbouw (groep 6/7/8) wordt er elke dag gestart in Google Meet. Na de instructie gaan de leerlingen
zelf aan de slag en zijn de leerkrachten onder schooltijd online beschikbaar via Goolge Meet, de Snappetchat
voor vragen en extra instructie.
Wij merken dat de meeste leerlingen de juf goed weten te vinden :-)
Hoeveel tijd de kinderen kwijt zijn aan hun taken verschilt per groep. De kleuters zullen zo’n 1 à 2 uur bezig zijn
per dag. De middenbouw- zo’n 3 à 4 uur en de bovenbouwgroepen hebben 4 à 5 uur per dag werk.
Ophalen materialen
Vrijdag 22 januari, morgen dus, is er weer een ophaalmoment voor alle leerlingen. Het is een vrij inloopmoment
van 09.00 uur tot 10.00 uur. Ouders mogen helaas niet mee naar binnen.
De Meets worden later op de ochtend gepland.
Groep 3 t/m 7 krijgen materiaal mee voor twee weken.
Groep 8
Vanaf volgende week zullen wij de kinderen van groep 8 in delen op school vragen, om de Citotoetsen af te kunnen nemen. Wij doen dit, zodat wij ons aanbod in de laatste periode zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de
behoeften van de leerlingen in de laatste fase van het basisonderwijs. Tevens hebben wij begrepen dat de kinderen ook erg graag zelf willen weten hoe zij er nu voorstaan.

Noodopvang
Naast onderwijs op afstand bieden wij ook noodopvang voor de kinderen van wie de ouders werken in een cruciaal beroep. ’s Morgens werken de kinderen aan de taken die ze gekregen hebben van de juf. Er is altijd begeleiding om de kinderen waar nodig te helpen. Wanneer de taken klaar zijn, proberen wij de kinderen een gezellig
aanbod te bieden. Zo is er een grote knikkerbaan gebouwd van constructiemateriaal, zijn er koekjes gebakken en
is er een kartonnen huis gemaakt.
Indien u de komende twee weken gebruik moet maken van onze noodopvang, vragen wij u om dit uiterlijk morgen (vrijdag 22 januari) door te geven voor 17.00 uur. Wij vragen u wel om eerst te kijken wat er in de directe
omgeving mogelijk is, aangezien wij als eerste prioriteit het geven van onderwijs op afstand hebben. U kunt hiervoor een mail sturen naar m.groot@wijdevenen.nl én naar i.uijttewaal@wijdevenen.nl met vermelding van de
naam van uw kind(eren) en de groep.
Als uw kind lichte klachten heeft en/of koorts, vragen wij u uw kind zelf op te vangen en mag het niet naar

school.
Indien één van uw gezinsleden positief is getest, verzoeken wij u dit door te geven aan de leerkracht.
IKC 7hoven
De bouw van ons nieuwe IKC verloopt voorspoedig. De opleverdatum – 11 maart – komt snel dichterbij. Maar
voor die tijd moet er ook nog best veel gebeuren achter de schermen.
Inmiddels is de keuken geplaatst, het sanitair getegeld en is de mooie tribunetrap gelakt.
Ook de installaties zijn gereed om getest te worden en verschijnen er zo hier en daar mooie behangetjes.
Binnenkort wordt de vloer gegoten en gaat de deur voor een periode van twee weken ‘op slot’. Dan moet de
vloer drogen.
Op dit moment leggen wij de laatste hand aan het definitief uitzoeken van het meubilair. Hierbij komen onder

andere de ergonomie en flexibiliteit aan de orde. Uiteraard is er ook oog voor de sfeer in het gebouw, want uiteindelijk moeten al onze leerlingen en juffen straks een fijne plek hebben om te werken.
Na 11 maart wordt gestart met het inrichten van het buitenterrein. Dat is nog een hele klus, maar de Gemeente
heeft ons verzekerd dat het gereed is voordat wij op 23 april zullen verhuizen.
Vanaf maandag 10 mei nemen we het gebouw in gebruik. Hoe deze eerste week er precies uitziet, weten we nog
niet. Wij maken er voor de kinderen iets feestelijks van en afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen
betrekken wij hierin ook de ouders, genodigden en de buurtbewoners in.

